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 छोटा लुल्प आऩल्मा ऩरयलाया 
फयोफय नदीच्मा किनाऱ्मालयीर 
एिा गालात याशत शोता. 



त्माची आई भिा 
पऩिलत अवे आणण 
स्लमंऩाि ियत अवे आणण  
त्माच ेलडीर शळिाय ियत 
अवत. 

त्माच ेलडीर शयणं, अस्लरे 
आणण खाण्मावाठी छोट छोट्मा 
प्राण्मांची शळिाय ियत अवत. जे 
ते खात नवत त्मांच्मा ऩावून ते 
िऩड ेशळलत. 



ऩण छोटा लुल्प शळिाय 
ियण्मावाठी खऩू छोटा शोता. तो 
आऩल्मा शोडीतून िेलऱ भावे 
ऩिडत अव.े  

तो शाड गऱारा रालून 
भावे ऩिडत अवे. 

आणण तो पलणरेरे जाऱे टािून 
भावे ऩिडत अवे. तो ईर ऩिडत 
अवे आणण तो गोगरगाम आणण 
शळऩंरे ळोधत अवे. 

त्माच ेजीलन चांगरे शोते, आणण 
त्मारा भावे ऩिडामरा आलडत 
अव.े 



ऩण िाशी िाऱानंतय तो भावे 
ऩिडून थिरा. 

आता त्मारा भोठ्मा 
जानलयांची शळिाय ियाली लाटत 
शोती. 

त्माने आऩल्मा लडडरांिड ेती 
ऩयलानगी भाचगतरी.  

“ळलेटी,” तो म्शणारा,  

“िाम शोईर? भाझ ेएि दोन 
फाण शयलतीर, फव एलढंच ना.” 

"ठीि आशे,“ त्माच ेलडीर 
म्शणारे.  

"नदीच्मा खारच्मा फाजूरा 
ऩशाडालय तुरा चांगरी शळिाय 
शभऱेर. 

तू आऩरी शोडी घेलून जा, आणण 
नतथ ंएि यात्र आणण एि ददलव 
यशा,भग फघ तुरा नतथ ंिाम शभऱतं” 



"ठीि आशे!"  छोटा  लुल्प 
म्शणारा. तो आऩल्मा छोट्मा 
शोडीत फवून  भॅनशॅटनरा गेरा 
श्जथ ंऩशाड शोते.  

“जय भी इथ ंचांगरी शळिाय 
िेरी,” त्माने पलचाय िेरा, “आणण 
खऩूवाये शयणे, अस्लरे,िोल्शे, 
रांडगे, गरुड, भुंगुव, आणण 
उदभांजय आणण जंगरी भांजयं 
मांची शळिाय िेरी तय भग भी 
लडीरांवायखा शळिायी शोईन.” 



“भग भी लडडरांवायखे भाझ्मा 
िेवांत ऩंख आणण चशेऱ्मालय यंग 
रालू ळिेन.” 

त्मारा अजून शे भादशत नव्शते िी 
लडडरांवायखा भाणूव पक्त जनालयांची 
शळिाय िरून शोत नाशी तय त्माऩेषा  
अचधि िाशी ियत अवतो. 



भॅनशॅटनलय शळिाय आणण 
भावे ऩिडणाये इतय इंडडमंव 
ऩण शोते, ऩण छोटा लुल्प एिटा 
याशू इश्च्छत शोता.  

म्शणून त्माने आऩरी छोटी 
शोडी किनाऱ्मालय खेचरी आणण 
नतरा रऩलून ठेलरं आणण भग तो 
जंगरात ननघून गेरा.  

जेव्शा अधंाय झारा 
तेव्शा छोट्मा लुल्पने 
झोऩण्मावाठी तंफू 
ठोिरा आणण भग 
ळिेोटी ऩेटलरी. 

त्माने एि छोटी चचभणी बाजरी 
श्जची त्माने शळिाय िेरी शोती. 
आणण भग तो झोऩरा. 

 



ऩण त्मारा झोऩ आरी नाशी, 
िायण जंगरात यात्री अनेि गोष्टी 
शोत शोत्मा. 

जंगर अनेि आलाजांनी बरून 
गेरे शोते- 

लू- शू! ओ-ओ! ओ! 

तुटण्माचा-ऩडण्माचा! थऩ 
आलाज मेत शोता. 

जंगर  अनेि जीलांच्मा 
डोळमांनी बयरेरे शोते. 

छोटा लुल्प ददलव उजाड े
ऩमतं झोऩू ळिरा नाशी.  



जेव्शा तो जागा झारा तेव्शा त्माने 
जंगराच्मा भधनू जाणायी एि ऩामलाट 
फनघतरी.  

“भरा लाटतं भी मा ऩामलाटेलरून 
जालं आणण फघालं शी लाट िुठे जाते,” 
तो म्शणारा.  

“िदाचचत ती भरा नतथ ंघेलून जाईर 
श्जथ ंशळिायीवाठी चांगरे प्राणी आशेत.” 

भग त्माने चांगल्मा नशळफावाठी 
"शां-शू!" म्शटरं आणण फयोफय िाशी शरफंे 
घेऊन तो ऩुढे गेरा. आता तो 
िोणत्माशी गोष्टीवाठी तमाय शोता. ऩण 
ऩुढे जे िाशी झारे त्मावाठी भात्र तो 
तमाय नव्शता..तो जंगरातून फाशेय 
ऩडरा आणण त्माने जे िाशी ऩादशरं 
त्मालय त्माचा पलवलाव फवरा नाशी..  



त्माने जी गोष्ट फनघतरी शोती, 
ती त्माने माआधी िधी फनघतरी 
नव्शती- धयुाड ेअवणायी घये आणण 
शळडाची जशाजे आणण चाय ऩाती 
अवणाये घय, जे गोर गोर कपयत 
शोते. आणण एि भाणूव ज्माचा 
चशेया ऩूणणऩणे ऩांढया शोता. 



भाणवाचा जफडा भोठा शोता 
आणण दातांच्मा भध्मे पटी 
शोत्मा.छोट्मा लुल्परा लाटरे िी 
जवे िाशी त्मा भाणवाने एखाद्मा 
वैतानाचा भुखलटा घातरा आशे.  



त्माने एिा जशाजातून अजफ 
जनालयांना फाशेय मेतांना ऩादशरं.  

रांफ आमाऱ आणण ळऩेूट 
अवणाये घोड ेआरे. छोटी 
शळगंं आणण िाऱे धब्फे 
अवणाऱ्मा गामी आल्मा. 
िुयऱे िेवांची आणण िाळमा 
चशेऱ्माच्मा भेंढ्मा फाशेय 
आल्मा. डुक्िये आरी ज्मांची 
ळऩेूट लतुणऱािाय आणण नाि 
टोिदाय शोते. ते जनालये भोठे  
आणण अजफ शोते, आणण ती 
चचत्रपंलचचत्र आलाज िाढत 
शोते.  



छोटा लुल्प घाफयरा. “भी अळा 
प्रिायच्मा जनालयांची शळिाय 
ियामरा आरो नव्शतो,” तो 
म्शणारा. “ते भाझ्मावाठी खऩू 
जास्त आशेत!” आणण भग तो ऩयत 
जंगरात ऩऱारा. 

तो ऩामलाटेने ऩऱत ऩयत आरा 
आणण त्माने आऩरी शोडी ळोधरी. भग 
तो शोडीत फवून ऩऱारा आणण 
भॅनशॅटन ऩावून श्जतिं ळक्म शोईर 
नततिा रलिय रांफ गेरा. 



 छोट्मा लुल्पन ेघयी 
ऩोशचल्मालय आऩल्मा लडडरांना 
त्माने जे ऩादशरं ते वगऱं 
वांचगतरं.   

“भी  एिा भाणवारा ऩांढऱ्मा 
यंगाने यंगरेरं ऩादशरं!” तो 
म्शणारा.  

“त्माच ेशात आणण चशेयाऩण 
वपेद शोता. आणण त्माचा जफडा 
भोठा शोता, आणण त्माच ेदात 
जादटूोणा ियणाऱ्मा बुतावायखे 
किंला वैतानावायखे शोते.” 

“भरा गोऱ्मा रोिांपलऴमी 
भादशती आशे,” त्माच ेलडीर 
म्शणारे. 

“ते रोि िाशी िाऱाऩूली इथ ं
आरे शोते.जय आऩण त्मांना एिटं 
वोडरं तय ते ठीि शोईर.”  



“ऩण नतथ ंतभाभ जनालयं ऩण 
शोती!” छोटा लुल्प म्शणारा.  

“अळी जनालयं जी आऩण िधी 
फनघतरीशी नाशीत! 

िाशींना अळी वयऱ शळगंं 
शोती, िाशींच ेशळगं लािड ेशोते.  

आणण िाशी प्राण्मांना झुऩिेदाय 
ळऩेूट शोती, आणण िाशींची िुयऱी 
ळऩूेट शोती, आणण ते वगऱे 
चचत्रपंलचचत्र आलाज िाढत शोते. 
जोऩमतं तुम्शी त्मांना फघत नाशी 
तोऩमतं तुम्शी पलवलाव ठेलणाय 
नाशी.” 

"ठीि आशे,“ त्माच ेलडीर म्शणारे.  

“तू िेरेरं लणणन जास्तच   

भनोयंजि लाटतं आशे. भी 
तुझ्मावायख ंजाऊन फघेन.” 

“भनोयंजि?" छोटा लुल्प म्शणारा. 
“ते बमानि आशे! जया थांफा!” 



भग ते शोडी घेलून ऩयत भॅनशॅटनरा गेरे.  

“ते फघा!” छोट्मा लुल्पने ळशयात 
गेल्मालय म्शटरं. 

“नतथ ंजनालयं आशेत! तुम्शी िधी 
त्मांच्मावायख ंिाशी फनघतरं आशे?” 

“ते पायच पलचचत्र आशेत,” लडीर 
त्माच्मा म्शणण्माळी वशभत झारे. 

“मा आऩण िोणारा तयी 
पलचारू आणण फघू त्मांच्माफाफत 
िाशी भादशती शभऱू ळिते िा? 



भग ते एिा गोऱ्मा व्मक्तीजलऱ 
गेरे,तो त्मांना फघून दचिरा! 

त्माने आऩरी फंदिु उचररी आणण 
ती एिदभ तमाय ठेलरी.. 

“ती जनालये िोणावाठी आशेत?” 
छोट्मा लुल्पच्मा लडडरांनी पलचायरं. 

“ती जनालये आभच्मा पाभण वाठी 
आशेत,” गोया भाणूव म्शणारा. 

“तुम्शी इथनू गेरा तय चांगरं 
शोईर.” 

“शी जभीन आता आभची 
आशे. आम्शी ऩैवे देलून ती 
खयेदी िेरी आशे.” 



“तुम्शी जभीन िळी खयेदी िरू 
ळितात?” छोट्मा लुल्पच्मा 
लडडरांनी पलचायरं.  

“तुम्शी आिाळ ला वभुद्र खयेदी 
िरू ळितात िा? तुम्शी 
जशभनीवाठी िोणारा ऩैवे ददरे?” 

“आम्शी इथे याशणाऱ्मा इंडडमन्व 
ना ऩैवे ददरे,” गोया भाणूव 
म्शणारा. 

“ते तरालात भावे ऩिडत शोते. 
अच्छा ,आता तुम्शी रोि जा,नाशी 
तय भी तुम्शांरा गोऱी भायेन.” 

भग  गोया भाणवाने आऩल्मा 
फंदिुीिड ेइळाया िेरा, आणण त्माने 
श्क्रि ियत ती उचररी. 

“तुम्शांरा आम्शांरा घाफयण्माची 
गयज नाशी,” छोट्मा लुल्पच ेलडीर 
म्शणारे.  

“आम्शी तय पक्त तुम्शांरा 
पलचायत शोतो.” 

“इथ्रनू त्लरयत ननघ,” गोया भाणूव म्शणारा. 



त्मानंतय छोटा लुल्प आणण त्माच े
लडीर नतथनू ननघून गेरे. 

“त्मांनी िोणत्मा इंडडमन्वन ऩैवे 
ददरे? छोट्मा लुल्पने शोडी लल्शलत 
पलचायरे.  

'िॅनायवीरा“, त्माच ेलडीर 
म्शणारे, “आणण ते तय नतथे यशात 
शी नाशीत.  

त्मांना जभीन पलिण्माचा 
िोणताशी अचधिाय नव्शता.  ज़भीन, 

आिाळ  आणण वभुद्र धयती भातेच े
आशेत आणण वगळमाच्मा 
उऩमोगावाठी आशे.  



ऩण गोये रोिं मािड ेअवे 
फघत नाशीत.  

त्मांनी अनेि घये फांधरी आणण 
आता ते ऩूणण टाऩूलय ऩवयरे आशेत.  

गोऱ्मांची जनालये वगऱीिड ेजात 
आशेत आणण इंडडमंवनी रालरेरी 
ऩीिं खात आशेत, इंडडमंवची ळतेे 
तुडलतात. 



ळलेटी  इंडडमंवच्मा तुरनेत 
गोये रोि आणण त्मांच्मा 
जनालयांची वंख्मा अचधिच शोती.  

इंडडमंव ज्मा जनालयांची 
शळिाय ियत शोते, ती आता 
ननघून गेरी शोती.. 

त्माभुऱे  इंडडमंवनरा धान्म 
पऩिलणे िठीण जात शोते, 
आणण त्माभुऱे ती बुिेरी याशत.  



एि ददलव छोटा लुल्पच्मा  
लडडरांनी ननणणम घेतरा.   

“भी जालून गोऱ्मा रोिांच्मा 
नेत्मांना बेटतो,” ते म्शणारे. 

“भी त्मांना वांगेन िी ते 
रोि आभची बूभी खयाफ ियत 
आशेत आणण भी त्मांना ते 
थांफलण्माची पलनंती ियेन. 
त्मांनी अळा प्रिाये जभीन नष्ट 
ियामरा निो.” 

“भी तुभच्मा फयोफय मेलू 
ळितो िा?” छोटा लुल्पने 
पलचायरे.  “शो,"  त्माच ेलडीर म्शणारे. 

“भी शे तुझ्मा बल्मावाठी ियत आशे.” 



त्मानंतय ते गोऱ्मांच्मा 
नेत्मारा ळोधण्मावाठी फाशेय 
ऩडरे, खऩू दयू जाण्माच्मा 
आधी त्मांना एि किंिाऱी ऐिू 
आरी आणण रोिांना ऩऱतांना 
त्मांनी ऩादशरं. आणण भग 
छोटा लुल्पच्मा भागच्मा 
झाडाच्मा भागे धभािा झारा. 

थोड्माच अतंयालय त्मांनी 
रोिांना ओयडतांना ऐिरे,  
"इंडडमंव!  इंडडमंव!" 



"अये!" छोटा लुल्पने 
पलचायरे. “शे िाम शोत आशे?” 

“भरा नाशी भादशत,” त्माच े
लडीर म्शणारे. “आता उबा यशा 
आणण ऐि.” त्मांनी जे िाशी शोत 
शोतं ते ऐिरं.  

भग त्मांनी अचधि ओयडण्माचा 
आलाज ऐिरा.भग अजून एि 
धभािा! त्माभुऱे झाडाच्मा वारीचा 
तुिडा उडारा.  

“ते आऩल्मालय गोळमा चारलत 
आशे!” छोटा लुल्प ओयडरा. 



छोटा लुल्प एिा झाडाच्मा भागे 
रऩरा, आणण त्माच्मा लडडरांनीशी 
तवंच िेरं.  

“त्माफाजूरा िाशीतयी आशे,” त्माच े
लडीर आऩरी वशभती देत म्शणारे. 

“ऩण त्मारा िाशी अथण नाशी.“ 

त्मांनी आऩल्मा तोंडालय शात ठेलत 
म्शटरे, “आम्शांरा फोरामच ंआशे! 
तुभचा नेता मेलून आभच्माफयोफय 
फोरेर िा?” 



"तुम्शी इंडडमंव! इथनू ऩऱा!” जंगरातून 
िोणीतयी ओयडरे.  

“तुम्शी नतथ ंऩयत जा श्जथ ंतुम्शी 
याशतात!” 

अजून एि नतवयी  गोऱी चारलरी 
आणण ती छोट्मा लुल्पच्मा 
िानाच्मा भागून जोयात गेरी.  

“भरा लाटते,” त्माच ेलडीर 
म्शणारे, “ते आभच्माळी फोरू 
इश्च्छत नाशी. चर आऩण ऩयत 
जाऊ.” 



त्मानंतय ते ऩयत गेरे आणण दवुऱ्मा 
ददलळी लडडरांनी अजून एि ननणणम 
घेतरा. 

“इथे वगळमांवाठी बयऩूय जभीन 
आशे,” ते म्शणारे, “जय आऩण इथे याशू 
ळित नाशी, तय आऩण नदीच्मा लयच्मा 
फाजूरा आणखीन ऩुढे जाऊ मा.” 

आणण जय आऩण खऩू दयू गेरो, तय 
ते आऩल्माऩमतं िधी ऩोशचणाय 
नाशी.” 

म्शणून त्मांनी आऩरे वाभान 
फांधरे आणण अळा जागा ळोधामरा 
ननघारे श्जथे गोये रोि ऩोशच ू
ळिणाय नाशी.  



त्मांना एि चांगरी जागा 
शभऱारी आणण ते नतथे याशू रागरे. 

भग एि ददलव, जेव्शा छोटा 
लुल्प शळिाय ियत शोता, तेव्शा 
त्माने पलचाय िेरा िी त्माने 
एि शरयण ऩादशरे आशे.  

त्माने जलऱ जालून  

फाणाने नेभ धयरा. 

भग त्माने ऩादशरे िी ते एि 
शरयण नव्शते. ती एि गाम शोती. 



त्माने घयी जाऊन आऩल्मा लडडरांना  

वांचगतरे. 

“माचा अथण ते इथेऩण 
ऩोशचरे,” त्माच ेलडीर म्शणारे. 

“िाशी त्राव शोण्माच्मा आधी इथनू 
आऩण ऩुढे जाऊ.” 

ते ऩयत अजून ऩुढे गेरे. 



अजून ऩुढे …. 

आणण ऩयत …. 

आणण ऩयत !!! 



रेखिाची नोट 

खयेतय शी िाल्ऩननि िशाणी  भॅनशॅटनच्मा फाफत आशे. 
छोटा लुल्प आणण त्माच ेलडीर त्मा अभेरयिी इंडडमंव भधनू 
िोणीऩण अवू ळितात. ज्मांना गोऱ्मा रोिांनी त्मांच्मा 
घयातून आणण शळिायींच्मा दठिाणाऩावून पलस्थापऩत िेरं शोतं. 
िॅनयवी इंडडमंवने, ज्मांनी भॅनशॅटन डच गोऱ्मांना ‘पलिरे’  शोते, 
त्मांच्माजलऱ त्मा बूभीचा िोणताशी अचधिाय नव्शता.- िायण 
ते ब्रुिशरन षेत्रात याशत शोते- आणण त्मांच्मावाठी जशभनीचा 
भारि शोण्माचा पलचाय आिाळ ला जशभनीचा भारि 
शोण्माऩेषा अचधि नव्शता. त्मांनी डच रोिांनी ददरेरे धन 
खळुीने घेतरे, ऩण रलियच त्मांना जाणलरे िी गोऱ्मा 
रोिांचा वंऩत्ती फद्दरचा पलचाय त्मांच्मा आऩल्मा पलचाया ऩेषा 
एिदभ लेगऱा शोता. शी गोष्ट ऩयत ऩयत घडरी,जोऩमतं  

अभेरयिी इंडडमंव जलऱ पलिण्मावाठी िाशीच यादशरं नाशी. 


